
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeoWíkend X. Grand kaňon Rakúska a Meno 

ruže – Melk 

Víkendový pobyt v Rakúsku – Grand kaňon, Mariazell, Melk a 

Wachau.          

9. – 10. APRÍL 2022 

Chystá sa ďalší neopakovateľný výjazd v Rakúsku – GEOWÍKEND 10. Navštívime čarovné predhorie 

Álp s rakúskym Grand kaňonom, pútnické mesto Mariazell a malebný región Svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO Melk s dunajskou dolinou Wachau.  

Prvý deň sa vyberieme do jedinečne modelovanej rokliny Ötschergräben neďaleko Mariazell 

v centrálnej časti Rakúska na brehoch rieky Salza. Navštívime aj baziliku a námestie v centre 

pútnického mesta Mariazell, strediska zimných športov centrálnej časti krajiny.  

Druhý deň si v doline rieky Dunaj vychutnáme kultúrnohistorické skvosty mestečka Melk s kláštorom 

nad riekou Dunaj. Prejdeme sa dunajským nábrežím v Melku ale aj najvýznamnejším mestom regiónu 

Wachau – Krems an der Donau.  

 

PROGRAM 

 

Prvý deň 9.4.2022 sobota odchod o 7.00 spred Prif UK. Prejazd cez východné predhoria Álp 

(Viedeňský les a Hochwechsel). V povodí rieky Salza návšteva rokliny Ötschergräben 

a kultúrnohistorických pamiatok Mariazell s podobou Panny Márie vytesanej do citrónovníkového 

dreva. Večerný fakultatívny odpočinok a nocľah pri Dunaji v meste Pöchlarn.    

Druhý deň 10.4.2022 nedeľa návšteva pamiatky zapísanej v Zozname svetového kultúrneho 

dedičstva UNESCO Melk, ktorý preslávil, napr. historický film Meno ruže. Prechádzka po nábreží 

Dunaja v Melku. Návšteva malebného regiónu Wachau a rakúsky prielom Dunaja. Na záver exkurzie 

prehliadka centra mesta Krems an der Donau. Návrat do Bratislavi cca 19.00 pred Prif UK. 



Dátum konania GeoWíkendu X. Grand kaňon a meno ruže   

9. - 10. apríl 2022 (SO-NE) 

 

Odborní garanti: prof. RNDr. Ladislav Tomáči, PhD., RNDr. 

Katarína Danielová, PhD.  

Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com 

Záväzné prihlášky: do 21. 3. 2022 vyplniť registračný  formulár 
tu:  FORMULÁR 
Po registrácii Vám zašleme potvrdzovací email o zaradení do exkurzie 

a inštrukcie k platbe. Od doručenia potvrdzovacieho emailu je 

potrebné uhradiť platbu do 7 dní. Poplatok sa vracia len v prípade, že 

za seba nájdete adekvátneho náhradníka alebo sa akcia nebude 

konať pre už nevedno koľkú vlnu.  

GeoWíkend 10 sa bude realizovať len v prípade dostatočného počtu 

účastníkov (minimum 24). Zmena programu podlieha počasiu.    

Cena GeoWíkendu IX.:  85 Eur/ osoba  

V cene: doprava autobusom (670 km), ubytovanie v hoteli s 

raňajkami 

V cene nie je: poistenie, strava (okrem raňajok), vstup do Naturparku 

(podľa toho či bude pokladňa otvorená 6 eur/osoba       ; vstup do 

interiéru kláštora (13 eur/osoba bez ISIC; 6,5 osoba s ISIC) 

Pre uplatnenie študentských vstupov odporúčame mať so sebou 

ISIC!!!!  
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